
 

 

 

 

Investeringsplan  

2021-2024 
 

 

Finansiering og beskrivelse av 

investeringsprosjekter 
 

  



 

 

 

 

INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2021-2024

STED TILTAK 2021 2022 2023 2024

Sentraladministrasjon 3-1 IKT-prosjekter              1 250                  870              1 000              1 000 

Felles Kjøp av IKT-utstyr                  650                  650                  650                  650 

Barnehage IKT-prosjekter barnehage                  150 

Skole Kjøp av iPader                  600                  600                  600                  600 

Helse og familie Innføring DigiSOS                  200 

Felles Kjøp av biler              1 500 

Aurvoll skole Automatiske døråpnere og adgangskontroll                  640 

Bakketun Oppgradering ventilasjonsanlegg                  700 

Vidarheim barnehage Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner                  750 

Bakketun Fasadeoppgradering midtre inngangsparti                  500 

Bolig og eiendom ENØK-tiltak kommunale bygg              2 180 

Bolig og eiendom 4G nett heisalarmer                  350 

Tretten samfunnshus Ventilasjonsanlegg              1 500 

Tretten samfunnshus Universell utforming                  300              4 200 

Tretten kontorbygg Nytt ventilasjonsanlegg                  900 

Tretten kontorbygg Lydisolering og oppgradering kontorer                  750 

Tretten kontorbygg Utskifting vinduer1982-bygget                  600 

Øyer helsehus HMS-tiltak vestre hovedinngang                  750 

Øyer helsehus Sprinkelanlegg              1 000 

Øyer rådhus Tingberg  - ventilasjon med kjøling              1 600 

Øyer rådhus Solavskjerming 1915-bygget og 1995-bygget                  700 

Solvang skole Klappseter i amfi                  850 

Trettenhallen Rehabilitering utvendig tak              1 500 

Øyer ungdomsskole Asfalt inngangspartier og furulunden                  400 

Øyer samfunnshus Ventilasjonsanlegg              1 000 

Øyer samfunnshus Oppussing samfunnshussalen                  150 

Kommunale leiligheter Utvendig solavskjerming Granrudtorget                  150 

Kommunale leiligheter 4 leiligheter Trodal              6 000              8 000 

Øyer og Tretten kirke Vanntåkeanlegg              1 950              1 950 

Tretten kirke Varmestyring                  100 

Øyer kirke Oppjustere varmeovner                  140 

Øyer kirke Kirketårn                  500 

Øyer kirke Gressklipper                  150 

Boligfelt Trodal boligfelt - trinn 2            20 000 

Tingberg boligfelt Opparbeidelse/sikring lekeplass                  300 

INVESTERINGER BYGG OG ANLEGG            16 460            13 970            36 350              4 750 

Vann og avløp Høydebasseng Øyer/Hafjell 4 000            4 000            

Vann og avløp Hovedledningsnett til høydebasseng Øyer Hafjell 1 000            

Vann og avløp Øvre trykksone Tingberg - ledningsanlegg Haug-Øyer kirke 4 000            

Vann og avløp Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 6 000            

Vann og avløp Rehabilitering kummer og ledningstrekk 1 000            1 000            1 000            1 000            

Vann og avløp Avløpstiltak sammen med Lillehammer kommune 2 000            2 000            2 000            2 000            

Vann og avløp Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen) 2 000            

Vann og avløp Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veger 600               

Vann og avløp Lastebil med kran 1 200            

Vann og avløp Rehabilitering VL Hafjell hotell - Solvang 200               2 000            

Vann og avløp Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja 200               2 000            

INVESTERINGER SJØLKOST 12 200          11 000          3 000            13 000          



 

 

Kommentarer til finansiering 

Bruk av lån 

Lån til sjølkostområdene finansieres som kapitalkostnader innenfor de enkelte gebyrbelagte tjenest-

er.  

Låneopptak til øvrige kommunale investeringer er innenfor vedtatte handlingsregler, med unntak av 

anslaget på videre utbygging i Trodal (2023). Her vil det bli sett nærmere på inntektsanslaget. 

 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 

I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. kommune-

styresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinntekt på 3 millioner kr. 

Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, og det foretas ikke overføring 

fra drift til investeringsprosjekter i 2021-2024. Det er videre lagt inn salgsinntekter Trodal fra 2023, 

dette avhenger av framdriften og omfanget i videre arbeid med prosjektet. 

 

Tilskudd og andre inntekter 

Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leiligheter, og et er lagt til 

grunn tilskudd/ekstern medfinansiering av vanntåkeanlegg i kirkene og kulturminneskilting. 

 

  

Andre investeringer

Egenkapitalinnskudd KLP 1 200            1 200            1 200            1 200            

Nye startlån (Husbanken) 10 000          10 000          10 000          10 000          

Avdrag startlån 4 000            4 000            4 000            4 000            

INVESTERINGER SAMLA 43 860          40 170          54 550          32 950          

FINANSIERING 2021 2022 2023 2024

Bruk av lån 10 718-          6 976-            22 780-          5 000-            

Bruk av lån sjølkost 12 200-          11 000-          3 000-            13 000-          

Bruk av lån startlån 10 000-          10 000-          10 000-          10 000-          

Overført fra driftsbudsjettet -                -                -                -                

Bruk av ubundne investeringsfond -                -                -                -                

Mottatte avdrag utlån 4 000-            4 000-            4 000-            4 000-            

Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 000-            3 000-            4 500-            -                

Tilskudd 650-               400-               -                -                

Andre inntekter -                2 000-            3 000-            -                

Kompensasjon for merverdiavgift 3 292-            2 794-            7 270-            950-               

SUM FINANSIERING 43 860-          40 170-          54 550-          32 950-          



Investeringsplan 2021-2024 
 

3-1 IKT-prosjekter 

Det er budsjettert midler til regionale digitaliseringsprosjekter. Planlagte IKT-satsinger framover er 

utvidet bruk av fellesløsninger som utvikles av KS, videre arbeid med digitalisering av arbeidet på 

plan og byggesak, videreutvikling av klasseromspraksis ifbm. erstatning av It`s Learning, forprosjekt 

nytt arkivssystem og videreutvikling av økonomisystemet med fokus på gjenbruk av data. 

Kjøp av IKT-utstyr 

Det settes av årlige investeringsmidler til kommunens samla kjøp av pc’er, dokkingstasjoner og større 

dataskjermer.   

IKT-prosjekter barnehage 

Barnehagene mangler digital kompetanse og digitale verktøy for å møte rammeplanen på disse om-

rådene. Det er derfor skissert et digitaliseringsprosjekt i de kommunale barnehagene med tre hoved-

mål; tilstrekkelig med trådløse punkt i barnehagene, innkjøp av teknisk utstyr og kompetanseheving 

for personalet.  

Kjøp av iPader skole 

 

Innføring DigiSOS 

Innkjøp av elektronisk saksbehandlingssystem Digisos for sosialhjelpstjenester. Det er under avklaring 

om dette skal gjøres som et 3-1-prosjekt sammen med Lillehammer og Gausdal.  

 

Bygg og eiendom 

 

Aurvoll skole: Automatiske døråpnere og adgangskontroll 

Automatiske døråpnere i 3 inngangsdører for bevegelshemmede barn. Adgangskontroll/automatiske 

dørlåser for 8-10 ytterdører samt utskifting av dør.  

Vidarheim barnehage: Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner  

Nytt ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Skifte ut gammel glykosegjennvinner/ 

plateveksler til roterende gjenvinner.   

Bakketun: Oppgradering ventilasjonsanlegg 

Oppgradering av ventilasjonsanlegget på Bakketun bosenter.   

Bakketun: Fasadeoppgradering midtre inngangsparti  

Utskifting av utvendig panel og vinduskarmer ved midtre inngangsparti. 

ENØK-tiltak kommunale bygg 

Diverse enøktiltak slik som styring energi og energisparing. Disse tiltakene ses også i sammenheng 

med andre oppgraderinger av bygg. 

4G nett heisalarmer 

Overføring av alarmer fra heiser foregår i dag på 2G-nettet. Dette nettet skal fases ut og erstattes av 

4G-nettet. Det er ennå noe uklart når utfasingen vil skje, men i løpet av 1-2 år er forventet. 



Kommunen har 15 heiser som da blir uten kommunikasjon mot alarmsentral, og for å opprettholde 

alarmlinjene må de gamle 2G-senderne skiftes ut med 4G-sendere.  

Tretten samfunnshus: Ventilasjonsanlegg 

Rehabilitering og oppgradering av gamle ventilasjonsanlegg i kafe og samfunnshuset. 

Tretten samfunnshus: Universell utforming 

Universell utforming av bygget, hovedsakelig inngangsparti, heis og WC. 

Tretten kontorbygg: Nytt ventilasjonsanlegg  

Nytt ventilasjonsanlegg til deler av kontorbygget er påkrevd.  

Tretten kontorbygg: Lydisolering og oppgradering kontorer 

Lydisolering og oppussing av kontorer i 2. etasje.  

Tretten kontorbygg: Utskifting av vinduer 

Utskifting av 34 vinduer i 1982-bygget. 

Øyer helsehus: HMS-tiltak vestre hovedinngang 

Overbygg og sikring ved varmekabler i trapp og rullebane i vestre hovedinngangen til kantine og 

møterom i 2001-bygningen. Dette er vurdert som et HMS-tiltak. 

Øyer helsehus: Sprinkelanlegg 

Fullføre sprinkleranlegg til komplett anlegg.  

Tingberg: Ventilasjon med kjøling 

Ventilasjon med kjøling i gamlebygget.  

Tingberg: Solavskjerming 

Utskifting av solavskjerming i 1915-bygget og 1995-bygget. 

Solvang skole: Klappseter amfi  

Montering av klappseter i amfiet.  

Tretten idrettshall: Rehabilitering utvendig tak 

Fjerne gamle takplater, nytt undertak og nytt takbelegg. 

Øyer ungdomsskole: Asfaltering inngangspartier og furulunden 

Asfalt foran inngangspartier og oppussing av furulunden. HMS-tiltak som bedrer inneklimaet. Dette 

er fortsettelse av prosjektet i bakgården mellom ulike innganger. 

Øyer samfunnshus: Ventilasjonsanlegg  

Istandsetting av ventilasjonsanlegg til en teknisk minimumsløsning. Gjelder samfunnshussal, kafe og 

ungdomsklubb 

Øyer samfunnshus: Oppussing samfunnshussalen 

Det foretas først prosjektering. Planlagte tiltak er ny takhimling med belysning, maling av staffasje/ 

listverk, beising av vegger og nytt lydanlegg. 

Solavskjerming Granrudtorget 

Utvendig solavskjerming i kommunale leiligheter i Granrudtorget. 

Kommunale leiligheter Trodal 

4 stk. 5-roms leiligheter i ett bygg i Trodal. Finansieres med tilskudd fra Husbanken.  



Vanntåkeanlegg Øyer og Tretten kirker 

Dette er tiltak angående brannsikring av våre kirker. Vanntåkeanlegg har den fordel ved aktivering at 

vannskadene blir minimale. 

Varmestyring Tretten kirke 

Oppjustering av varmeovner.  

Tårn Øyer kirke 

Reparasjon av kirketårnet i Øyer kirke.  

Gressklipper Øyer kirke 

Anskaffelse av ny gressklipper til erstatning for gammel og slitt klipper. 

Trodal boligfelt – trinn 2 

Flomsikring og opparbeidelse av infrastruktur internt i trinn 2. 

Tingberg boligfelt: Lekeplass 

Opparbeidelse/sikring lekeplass, jfr. Vedtatte rekkefølgebestemmelser. 

 
 

 

Vann og avløp (sjølkost) 
 

Høydebasseng Øyer/Hafjell 

Utrede et nytt høydebasseng mot Hafjell. Kapasitetsøkning og driftssikkerhet på drikkevannsforsyn-

ingen. 

Hovedledningsnett til høydebasseng Øyer Hafjell 

Ledningsnett til bassenget omtalt i prosjekt Høydebasseng Øyer/Hafjell. 

Øvre trykksone Tingberg - ledningsanlegg Haug-Øyer kirke 

Ledningsnett for brannvann til Øyer kirke. 

Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 

Utrede muligheten for et nytt høydebasseng ved Hunder for å øke kapasiteten og driftssikkerheten i 

drikkevannsforsyningen. 

Rehabilitering kummer og ledningstrekk 

Mindre tiltak på ledningsnettet, få stengt lekkasjer ut av drikkevannsnettet og inn i avløpsnettet. 

Avløpstiltak sammen med Lillehammer kommune 

Investeringer på felles-nett i Lillehammer kommune, utløst av Lillehammer kommune. 

Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen) 

Tilknytning av husene i Øygardsvegen på det kommunale nettet. Forutsetter at alle forplikter seg til å 

tilkobles både vann og avløp. 

Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veger 

Nye veger må legge om noen av kommunens ledninger i forbindelse med utbygging av E6. Vi bestiller 

en økning av dimensjon på disse der det er ønsket.  



Lastebil med kran 

Liten lastebil med kran. Skal gå i daglig drift som arbeidsbil, men med mulighet for å løfte tunge deler 

og utstyr. Vi har i dag svært mange løft langt over grensen for HMS. Dette vil forbedre dette, samt 

spare oss for å måtte kjøpe både en bil og en traktor. 

Rehabilitering VL Hafjell hotell – Solvang 

Utrede muligheten for rehabilitering, eller utkobling, av ledningen på utsiden av Hafjell hotell/Spar. 

Ledningen ligger veldig nært E6 og er av gammel dårlig kvalitet. 

Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja 

Gammel betongledning i dårlig tilstand, røtter og krakelering. Vurdere å rehabilitere eller legge om. 

Prosjektet vurderes i sammenheng med tomtesalg/ tomteutnyttelse i området. 


